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บที่
ควำมนี�ผ่้เขียนอยำกน�ำเสนอเรื่องรำวของ “แผนบริห้ำร

ควำมต่้อเนื่องทำงธุุรกิจ” (BCP) ในมุมของ “ควำม

เสี่ยงโรคระบำดร้ำยแรง” อย่ำงเชิ่น โรค COVID-19 จึงได้ติ้ดต่้อขอ

สัมภำษณ์์ ดร.โอโนะ ทะคะฮิิโระ, CBCI, AMBCI, ผ่้เชิี่ยวชิำญด้ำน

มำต้รฐำนสำกลท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรแผนกำรบริห้ำรควำม 

ต้อ่เน่ืองทำงธุุรกจิ เพ่ือให้้ท่ำนผ่อ่้ำนไดเ้ห็้นควำมส�ำคัญของแผน BCP 

ที่เกี่ยวข้องกับกรณ์ีภัยโรคระบำดร้ำยแรงกันครับ

ดร.โอโนะ ทะคะฮิโระ

ปัจจุบัน ดร.โอโนะ ทะคะฮิิโระ เป็นผ้่จัดกำรส�ำนักงำนท่ี

ปรึกษำด้ำนควำมเสี่ยงของบริษัท มิต้ซึ่่บิชิิ คอร์ปอเรชัิน อินชิัวรันซึ่ ์

จ�ำกัด ประเทศูญ่ีปุ่น และเป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยนประจ�ำศู่นย์ลด

ควำมเสี่ยงภัยพิบัต้ิเอเชิีย (ADRC) ประเทศูญี่ปุ่นด้วย ดร.โอโนะ เป็น 

ผ่้เชิี่ยวชิำญจำกประเทศูญ่ีปุ่นด้ำนมำต้รฐำนระบบกำรบริห้ำรควำม

ต้อ่เนือ่งทำงธุุรกจิ ในกลุ่ม TC292 ‘Security and Resilience’ องคก์ร

มำต้รฐำนสำกล (ISO)

ดร.โอโนะ ส�ำเรจ็กำรศูกึษำดำ้นกำรจัดกำรวิศูวกรรม และสถิต้ิ

 ด้วยประสบกำรณ์์ท�ำงำนกว่ำ 20 ปีกับบริษัทประกัน โต้เกียว มำรีน 

และห้น้ำที่กำรงำนปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกำรให้้ค�ำปรึกษำกับองค์กร

ต้ำ่งๆ ในเรือ่งกำรบรหิ้ำรควำมเสีย่ง และกำรบรหิ้ำรควำมต้อ่เนือ่งทำง

ธุุรกจิ ท�ำให้ ้ดร.โอโนะ มคีวำมร่ค้วำมเชิีย่วชิำญเปน็อยำ่งย่ิง นอกจำก

นี� ดร.โอโนะ ยังมีคุณ์วุฒิ ‘Certificate of Business Continuity Insti-

tute’ (CBCI) และ ‘Associated Member of Business Continuity 

Institute’ (AMBCI) ด้วย

ด้ร.โอโนะ ทุะคำะฮิิโระ

ความสำาคัญขึ้อง BCP ในช่วงวิกฤตภัยโรค

ระบาดร้ายแรง

มำเข้ำเรื่องกันนะครับ เกริ่นน�ำด้วยกำรสอบถำมต้รงประเด็น

ถึงควำมส�ำคัญของแผน ‘BCP’ กับสถำนกำรณ์์ภัยโรคระบำด และ

โรคระบำดร้ำยแรงกันครับ ดร.โอโนะ ต้อบว่ำ “ตั้ามคำาแนะนำาขีอ่ง 

ISO22313 BCMS Guidance (ISO, 2012) ‘การัดำาเนนิความตั้อ่่เนื�อ่ง 

ที่างธีุรักิจ’ เปุ่็นความสามารัถขีอ่งอ่งค์กรัที่่�สามารัถดำาเนินการัจัดส่ง

สินค�าหรัือ่บรัิการัได�ในรัะดับที่่�ยอ่มรัับได� หลังจากเกิดการัหยุดชิะงัก

ในการัปุ่ฏิิบัตั้ิงาน การัสรั�าง ‘BCP’ จะที่ำาให�อ่งค์กรัสามารัถลดและ

ควบคุมความเส่�ยงจากการัหยุดชิะงัก และปุ่รัับปุ่รัุงการัดำาเนินความ

ตั้่อ่เนื�อ่งที่างธีุรักิจได�”

กับความเส่ีำยงโรคระบาด แลี่ะ

COVID-19
BCP
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อ่ย่าง ส่วนในกรัณ่ภัยโรัครัะบาดนั�น ความเส่�ยงส่วนใหญ่ี่จะมุ่งไปุ่ที่่� 

‘ที่รััพยากรับุคคล พนักงานขีอ่งอ่งค์กรั’ เปุ่็นหลัก”

แนวทางการพัฒนามาตรการในแผน ‘BCP’ 

สำาหรับความเสี�ยงโรคระบาด

แลว้แนวทำงกำรปฏิิบตั้ติ้ำมห้ลัก ‘BCP’ ขององคก์รควรจะท�ำ

อย่ำงไรกัน? ดร.โอโนะ ต้อบว่ำ “ความเส่�ยงจากการัตั้ิดเชิื�อ่สามารัถ

ลดลงได� หากม่การัหล่กเล่�ยงการัสัมผู้ัส ดังนั�น จุดสำาคัญี่คือ่ ‘การัไม่

ขี�ามเส�นขีอ่งการัที่ำางาน’ [การัที่ำางานที่่�ลดการัม่ปุ่ฏิิสัมพันธ์ีที่างตั้รัง

กบัเพื�อ่นรัว่มงาน] (動線を交差させない) และ ‘การัอ่อ่กไปุ่ที่ำางาน

ให�น�อ่ยที่่�สุด แตั้่ก็ยังดำาเนินการัที่ำางานตั้่อ่ไปุ่’ [การัที่ำางานที่างไกล]” 

ท่ำนเสริมว่ำ “มาตั้รัการัคือ่ การัค่อ่ยๆ ลดการัดำาเนินงานลงเท่ี่าที่่�

จะเปุ่็นไปุ่ได� และดำาเนินความตั้่อ่เนื�อ่งขีอ่งงานที่่�สำาคัญี่ในรัะยะยาว 

พรั�อ่มกันน่�ตั้�อ่งคำานึงถึงการักลับมาดำาเนินงานอ่ื�นๆ ในขีณะท่ี่�ม่การั

เฝ้้ารัะวังสถานะขีอ่งการัตั้ิดเชิื�อ่อ่ย้่เสมอ่”

“ถึงกรัะนั�น ก็ยังม่หลายงานที่่�ไม่สามารัถจะที่ำาได� ถ�าไม่ได�

เขี�ามาที่ำางาน ณ ที่่�ที่ำางาน ดังนั�น สิ�งที่่�สำาคัญี่คือ่ ‘การัลดปุ่รัิมาณ

การัดำาเนินงาน’ และ ‘การัสรั�างแผู้นเพื�อ่ดำาเนินความตั้่อ่เนื�อ่งเฉพาะ

กิจกรัรัมที่่�สำาคัญี่’ เพื�อ่ลดการัตั้ิดเชิื�อ่รัะหว่างบุคลากรั [ขีอ่งอ่งค์กรั]” 

โดยเมื่อมองลงรำยละเอียดแล้ว “แตั้่ละอ่งค์กรั และแต่ั้ละแผู้นก

จำาเปุ่น็ท่ี่�จะตั้�อ่งปุ่รัะเมิน และแบ่งบคุลากรัเป็ุ่น ‘กลุม่ที่ม่ และบุคลากรั

ที่่�จำาเปุ่น็สำาหรับัการัดำาเนนิงานในรัะดบัตั้ำ�าสุดที่่�ยอ่มรับัได�’ และ ‘กลุม่

ที่ม่ และบคุลากรัท่ี่�จำาเปุ่น็สำาหรับัการัดำาเนนิงานในภาวะปุ่กตั้’ิ และม่

การัปุ่รับัเปุ่ล่�ยนสถานะ อ่ตัั้รัาการัเขี�างานขีอ่งพนกังาน มนัสำาคญัี่ที่่�จะ

ตั้�อ่งกำาหนด ‘นโยบายความตั้อ่่เนื�อ่ง’, ‘แผู้นการัเลื�อ่นเวลาการัที่ำางาน’, 

‘การัปุ่รัะเมินสถานการัณ์โรัครัะบาด’ และ ‘ขี�อ่กำาหนดการัปุ่รัะกาศึ

เรัิ�มใชิ�แผู้น BCP’ ขีอ่งอ่งค์กรั”

นอกจำกนี�ในมุมทั่วไป ดร.โอโนะ ได้แนะน�ำว่ำ “มันด้เหมือ่น

ว่ามาตั้รัการัปุ่้อ่งกันการัติั้ดเชิื�อ่จะม่ปุ่รัะสิที่ธิีภาพ เมื�อ่ม่การัดำาเนิน

ดร.โอโนะ เสริมว่ำ “การัดำาเนินความตั้่อ่เนื�อ่งที่างธีุรักิจ

สามารัถใชิ�ได�กับที่ั�งเหตัุ้หยุดชิะงักแบบฉับพลัน เชิ่น ภัยแผู้่นดินไหว

และเหตัุ้หยุดชิะงักที่่�กินรัะยะเวลานาน เชิ่น ภัยโรัครัะบาดรั�ายแรัง”

“มนัเป็ุ่นเรัื�อ่งสำาคญัี่ที่่�อ่งค์กรัจะตั้�อ่งดำาเนินกิจกรัรัมที่่�มค่วาม

สำาคัญี่ในรัะดับตั้ำ�าสุดที่่�ยอ่มรัับได� การัขีาดที่รััพยากรับุคคลจะที่ำาให�

เกดิการัหยดุชิะงกัรัะยะยาว” โดยเฉพำะเมือ่เรำมองในมมุควำมเสีย่ง

ภัยโรคระบำดด้วยแล้ว คงต้้องให้้ควำมสนใจในมุมของทรัพยำกร

ภำยในองค์กร โดยเฉพำะ ‘ทรัพยำกรบุคคล’ เป็นห้ลัก ดร.โอโนะ 

กล่ำวว่ำ “ในกรัณข่ีอ่งโรัครัะบาดรั�ายแรังนั�น เพื�อ่ให�เรัาหล่กเล่�ยงการั

แพรั่กรัะจายขีอ่งเชิื�อ่โรัคส้่ ‘ที่รััพยากรับุคคล’ มันเปุ่็นเรัื�อ่งสำาคัญี่ที่่�จะ

ตั้�อ่งลด หรืัอ่แบ่งแยกการัปุ่ฏิิบัตั้งิานอ่ย่างรัวดเร็ัว และเปุ่น็รัะบบ เพื�อ่

ให�มั�นใจได�ว่าจะสามารัถนำาส่งสินค�า และบรัิการั [ถึงมือ่ล้กค�า] ได�”

แล้วจะท�ำได้อย่ำงไรกันนะ “นอ่กเหนือ่จากการัรัับมือ่สิ�งท่ี่�

เกดิขีึ�น หลังการัเกิดโรัครัะบาดแล�ว การัควบคมุการัดำาเนนิงานอ่ย่าง

เปุ่็นรัะบบ ยังจะที่ำาให�สามารัถดำาเนินงาน และหล่กเล่�ยงการัเพิ�มขีึ�น

ขีอ่งรัะดับผู้ลกรัะที่บที่่�ไม่สามารัถยอ่มรัับได�ได�อ่่กด�วย” และนั่นก็คือ

ควำมส�ำคัญของ ‘BCP’ เพรำะ “เมื�อ่ม่ ‘BCP’ อ่งค์กรัจะม่ความมั�นใจ

ในการัจัดการักับผู้ลกรัะที่บจากการัหยุดชิะงักได�” ดร.โอโนะ กล่ำว

ภัยโรคระบาด vs.  ภัยอื่นๆ

ดร.โอโนะ เล่ำให้้ฟัังว่ำ “ในปุ่รัะเที่ศึญ่ี่�ปุุ่�น การัจัดที่ำาแผู้น 

‘BCP’ สำาหรัับรัอ่งรัับความเส่�ยงภัยธีรัรัมชิาติั้ ม่ความแพร่ัหลายใน

บริัษัที่ตั้่างๆ อ่ย่้แล�ว อ่ย่างไรัก็ด่มันม่ความแตั้กตั้่างจาก ‘BCP’ ท่ี่�

ครัอ่บคลุมความเส่�ยงโรัครัะบาดรั�ายแรังในหลายแง่มุม” เอ๊ะ.. แล้ว

มันแต้กต้่ำงในมุมไห้นบ้ำงห้รือ? ดร.โอโนะ ต้อบว่ำ “ในสถานการัณ์

ภัยพิบัตั้ิธีรัรัมชิาตั้ิ เชิ่น แผู้่นดินไหว ผู้ลกรัะที่บจะส่งผู้ลในพื�นที่่�ที่่�เกิด

เหตั้กุารัณ ์การัดำาเนินความตั้อ่่เนื�อ่งที่างธีรุักิจ จงึอ่าจจะที่ำาได�ในพื�นที่่�

เลอื่กอ่ื�นๆ แตั้กตั้า่งจากโรัครัะบาดท่ี่�สามารัถแพรัก่รัะจายไปุ่ได�ที่ั�วโลก 

จนที่ำาให�เปุ่็นการัยากที่่�จะเลือ่กพื�นที่่�ตั้ั�งฐานการัดำาเนินงาน”

ส�ำห้รับควำมแต้กต้่ำงด้ำนระยะเวลำ ดร.โอโนะ บอกว่ำ 

“รัะยะเวลาขีอ่งเหตัุ้การัณ์แผู้่นดินไหวจะเปุ่็นรัะยะสั�น หลังจากเกิด

เหตุั้การัณ์ก็สามารัถดำาเนินกิจกรัรัมที่ดแที่น หรืัอ่กิจกรัรัมฟ้ั�นฟ้ัได�  

ในขีณะท่ี่�ภัยโรัครัะบาดจะกินรัะยะเวลายาวนานหลายเดือ่น ดังนั�น 

จงึจำาเป็ุ่นที่่�จะตั้�อ่งพิจารัณารัะบบการับริัหารัความต่ั้อ่เนื�อ่งที่างธุีรักจิ

รัะยะยาวแที่น [รัะยะสั�น]”

ส�ำห้รับควำมแต้กต้่ำงด้ำนผลกระทบกับทรัพยำกร ดร.โอโนะ

อธุิบำยว่ำ “การัพัฒนาแผู้น ‘BCP’ ม่หลายขีั�นตั้อ่นในการัรัะบุว่า

ที่รััพยากรัที่่�จำาเปุ่็นใดบ�างท่ี่�ม่โอ่กาสจะขีาดแคลน และจำาเปุ่็นตั้�อ่ง

อ่อ่กแบบตั้ัวมาตั้รัการั ในกรัณ่ขีอ่งภัยอ่ื�นๆ ด�วย โดยที่ั�วไปุ่ที่รััพยากรั

เชิ่น อ่าคารั และอุ่ปุ่กรัณ์ อ่าจจะได�รัับความเส่ยหาย และความ 

เส่ยหายก็จะม่ลักษณะแตั้กต่ั้างกันไปุ่ตั้ามปุ่รัะเภที่ขีอ่งภัยแต่ั้ละ
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กิจกรัรัมหลักซึ�งปุ่รัะกอ่บไปุ่ด�วย ‘การัปุ่ิดโรังเรั่ยน สถานศึึกษา’ (学
校の閉鎖), ‘การังดเว�นการัจัดงาน และการัชิุมนุม’ (イベントや集
会の自粛), ‘การัเหลื�อ่มเวลาการัที่ำางาน’ (時差出勤の導入), และ

การัแนะนำาให� ‘ที่ำางานที่างไกล’ (テレワーク) [การัที่ำางานจากบ�าน] 

สิ�งเหล่าน่�จะชิ่วยหล่กเล่�ยงการัเกิดการัรัะบาดใหญี่่ได�”

บทสรุป-คำาแนะนำา

ดร.โอโนะ ได้ทิ�งท้ำยให้้ค�ำแนะน�ำว่ำ “ในชิ่วงวิฤตั้โรัค CO-

VID-19 น่� หลายบริัษัที่ได�ริัเรัิ�ม ‘การัเหลื�อ่มเวลาการัที่ำางาน’ และ 

‘การัที่ำางานที่างไกล’ แม�ว่าหลายบริัษัที่อ่าจจะไม่ได�ม่ความพรั�อ่ม

ขีอ่งสภาพแวดล�อ่ม ด�านเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศึที่่�เพ่ยงพอ่ สำาหรับัการั

ที่ำางานที่างไกล แตั้่ด�วยการับรัิการัจากหลายบรัิษัที่ไอ่ท่ี่ท่ี่�ได�เรัิ�มให�

บรัิการัอ่อ่นไลน์รัะบบตั้่างๆ เพื�อ่ที่ำาให�การัที่ำางานจากบ�านที่ำาได�ง่าย

ขีึ�น โดยไม่เส่ยค่าใชิ�จ่าย จึงที่ำาให�การัที่ำางานที่างไกลเปุ่็นมาตั้รัการัที่่�

ถ้กใชิ�ในหลายอ่งคก์รั” โดย “หลายบรัษิทัี่ที่่�มปุ่่รัะสบการัณก์ารัที่ำางาน

ที่างไกลมาก่อ่น จะสามารัถเขี�าใจเรัื�อ่งการัแบ่ง ‘กลุ่มงานที่่�สำาคัญี่’ 

และ ‘กลุ่มงานที่่�ไม่สำาคัญี่’ ในภาวะวิกฤตั้ได�ชิัดเจนในแตั้่ละรัะดับ

ขีอ่งอ่งคก์รั สิ�งน่�แหละที่่�เรัาเรัย่กวา่ ‘การัวิเครัาะหผ์ู้ลกรัะที่บที่างธุีรักจิ’ 

(事業影響度分析; BIA) ซึ�งเปุ่็นสิ�งที่่�จำาเปุ่็นสำาหรัับการัสรั�างแผู้น  

‘BCP’ ที่่�ชิ่วยวิเครัาะห์ลำาดับความสำาคัญี่โดย ‘ความเรั่งด่วน’ และ 

‘ความสำาคัญี่’ รัวมที่ั�ง ‘เส�นตั้าย’ ขีอ่งกิจกรัรัม และงานตั้่างๆ มันจะ

ชิ่วยในการัรัะบุกิจกรัรัมที่่�สำาคัญี่และ ‘Recovery Time Objective’ 

(RTO)” ขององค์กรได้

ดร.โอโนะ กล่ำวว่ำ “ผู้มหวังว่ากรัณ่โรัครัะบาดรั�ายแรังน่�จะ

เปุ่น็ ‘โอ่กาสที่่�ด’่ สำาหรับัทุี่กอ่งคก์รัในการัปุ่รับัปุ่รุังแผู้น ‘BCP’ สำาหรับั

อ่นาคตั้ต่ั้อ่ไปุ่” เช่ินเดียวกับผ่้เขียนซ่ึึ่งห้วังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจำกนี�ไป 

‘ควำมเสี่ยงโรคระบำด’ จะถ่กระบุอย่่ในแผน ‘BCP’ ของทุกองค์กร 

เพรำะเรำไม่ร่้ว่ำ จำกนี�ไปจะมีเห้ตุ้กำรณ์์เชิ่นนี�อีกห้รือไม่

ขอขอบคุณ์โครงกำร Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development (SATREPS) ห้ัวข้อ 

‘Regional Resilience Enhancement through Establishment 
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